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چکیده

حمزة بن حبیب (156–88ق) ،یكى از قاریان هفتگانه کوفی اســـت
که گفته شده ا سا سیترین ویژگى قرائتش ،فراگیری از طریق نقل و
اثر بدون هیچ گونه اجتهاد و اختیار بوده بهگونه ای که به واســـ ه
برر سی قرائت او ،میتوان به قرائت بزرگترین م شایخ و ممتازترین
اســاتید قرائت از صــحابه دســت یافت مســهله نقل از طریق اثر بدون
اجتهاد آنچنان در قرائت حمزه شــاخا اســت که برخی از عالمان
این دانش راه دســـتیابی به قرائت صـــحابه را ،ت مل در قرائت حمزه
دان سته و با مبنا قرار دادن قرائت حمزه ،به مقای سه آن با دیگر قرائات
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پرداختهاند در گزارشهای تاریخی آمده اســـت که وی بیشـــترین
ا ستفاده را از جعفر بن محمد ال صادق(ع) (م148ق) دا شته و قرآن را
مستقیماً بر ایشان قرائت کرده و تنها در  18حرف با آن امام اختالف
دارد بی شک اگر اینگونه گزارشها صحّت دا شته با شد و قرائت
حمزه نیز بهصــورت کامل در دســترش باشــد ،راه وصــول به قرائت
اهلبیت(ع) امكانپذیر است لذا در این پژوهش تالش شده تا دالیل
امكان چنین واقعهای بررســی و تحلیل شــود مملت معتقد اســت که
این گزارش ها ،دالّ بر وجود جریان «اهلبیت محوری» در بوم کوفه
بوده که بررســی آن بهمنظور تحلیل حوادث صــدر اســالم بهویژه در
حوزه علوم قرآنی برای پژوهشگران این عرصه بسیار ضروری است
واژههای کلیدی :اهلبیت(ع) ،امام صـــادق(ع) ،کوفه ،حمزة بن
حبیب ،قراء سبعه
مقدمه
مف سّران یكی از مهمترین مباحث م رح در حوزه علوم ا سالمی ،قرائات قرآنی ا ست
که به نحوه قرائات آیات قرآنی و اختالفات موجود میان آنها میپردازد در خصــوا این
مسهله ،همواره این پرسش وجود داشته که چرا و چگونه قرائات مختلت پدید آمده است؟
مگر نه اینكه قرآن تو سط جبرئیل امین و به زبان عربی مبین بر پیامبر اکرم(ا) نازل شده و
ای شان با رعایت امانت الهی آن را به مردم ابالغ میکردند ،پس تنوع و تفاوت در قرائات از
کجا پدید آمده اســت؟ و چرا پس از یكســانســازی مصــاحت در زمان ع مان که به هدف
هماهنگی همه قرائت ها صـــورت پذیرفته بود ،دوباره مســـلمانان گرفتار اختالف در قرائت
قرآن شدند؟
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و مهم ترین ســـمال آنكه آیا امروزه راهی برای دســـترســـی به قرائت صـــحی پیامبر
اکرم(ا) و اهلبیت(ع) وجود دارد؟ از میان قرائات نقلشـــده توســـط قراء مختلت ،کدام
قرائت نزدیکترین تشابه به قرائت اهلبیت(ع) را داشته و میتواند بهعنوان مالک و معیاری
برای ت بیق با دیگر قرائات قرآنی قرار گیرد؟
در پا سخ به مجموعه این پر سشها باید گفت که بر ا ساش گزارشهای تاریخی ،اوج
دوران اختالف قرائات به دوره پس از توحید م صاحت ،یعنی اواخر سده اول و اوایل سده
دوم هجری ،هم زمان با دوران حیات صـــادقین(ع) بازمی گردد که در این برهه از تاریخ،
اجتهاد قراء در گزینش و انتخاب قرائات امری رایج و گ سترده شده بهگونهای که هر قاری
تالش دارد تا بر مبنای انگیزه ها و اعتقادات شـــخصـــی ،لهجه قبیله خود یا با تكیهبر دانش
صرف و نحو ،اختیار و انتخاب خاصی در قرائت داشته باشد
اما در این میان ،برخی قراء نیز تالش داشــتند تا بدون دخالت دادن هیچگونه انگیزه یا
دانشــی ،تنها با اتكاء به آن ه از مشــایخ خود از طریق نقل و اثر فراگرفتهاند ،به قرائت قرآن
پرداخته و مصــرّانه بر این روش نیز ت کید دارند ازجمله این قراء ،حمزة بن حبیب کوفی از
قراء سبعه است که هم خود شخص ًا بر این موضوع ت کید کرده و هم عالمان حوزه اختالف
قرائات ،این موضوع را بهعنوان ویژگی خاا و اساسیترین ویژگی قرائت حمزه نام برده و
از قرائت او بهعنوان راهكاری برای دستیابی به قرائت صحابه یادکردهاند
آن ه این م سهله را امروزه برای ما شیعیان مهم میکند ،گزارشهایی ا ست که از تلمّذ
حمزه در نزد امام صادق(ع) و اخذ قرائت قرآن از ایشان بیان شده و گفته شده حمزه تنها در
 18حرف با امام صادق(ع) اختالف قرائت داشته است هم نین برخی دیگر از گزارشهای
تاریخی ،سلسله سند قرائت وی را با طریقی اندک و صحی  ،به قرائت امام علی(ع) متصل
کرده و حتی آن را بهترین طریق نقل قرائت از آن امام همام دانستهاند
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این پژوهش بر آن ا ست که با توجه به دیگر گزارشهای تاریخی مرتبط با مو ضوع و
تحلیل جریانهای فرهنگی ـــ اجتماعی صدر اسالم ،و هم نین بررسی نقش اهلبیت(ع) در
این عرصه ،امكان صحّت این گزارشها را تحلیل نموده و درنهایت ،تحلیلی جامع از قرائت
حمزه و نقش امام صادق(ع) در شكلگیری و گسترش این قرائت بیان کند به همین منظور
ابتدا به معرفی حمزه بن حبیب کوفی و ویژگی های قرائت وی پرداخته و درنهایت دالیل
خود برای ت یید یا رد این گزارشها بیان خواهیم کرد ضرورت پرداختن به این موضوع آن
اســت که بهرغم اهمیّت واالی شــناســایی قرائت اهلبیت(ع) ،مت ســفانه در کتب تاریخی
مربوطه و کتب اختالف قرائات ،توجه چندانی به این گزارشها نشــده و کمتر از آن ســخن
گفتهشده است
 .1معرفی حمزه کوفی
حمزة بن حبیب بن عُمارة بن ا سماعیل الزَیّات الفر ضی التیمی (156–88ق) ،مكنّی به
ابوعمارة(ذهبی1361 ،م ،ج ،1ا 111؛ ابن سعد1418 ،ق ،ج ،6ا 985؛ اندرابی1481 ،ق،
ا )183قاری کوفه و یكى از قاریان هفتگانه اســت که به دلیل تولد در ســال  88هـــــ ق،
احتمال می رود برخی از صـــحابه را درک کرده باشـــد اگرچه گزارش مســـتندی در این
خصــوا ارائه نشــده اســت (محیســن1318 ،م ،ج ،1ا 92؛ اندرابی1481 ،ق ،ا 111؛
زرکلی1333 ،م ،ج ،2ا 211و ج ،6ا 19؛ سالم مكرم1983 ،ق ،ج ،1ا)88
در خ صوا قرائت نیكوی حمزه تعابیر متعددی بیان شده ،بهگونهای که وی را بعد از
عاصـــم و شعمش ،پیشـــوای مردم در علم قرائت دانســـته و به مدح و تعریت بســـیار از او
پرداخته ا ند (ا ندرابی1481 ،ق ،ا 183؛ زرقانی1483 ،ق ،ج ،1ا 451؛ ذهبی1361 ،م،
ج ،1ا 115؛ ابن حجر ع سقالنی1412 ،ق ،ج ،9ا21؛ ابن جزری1361 ،م ،ج ،1ا166
؛ امین1428 ،ق ،ج ،6ا 116؛ مزی1488 ،ق ،ج ،1ا)929
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برخی گزارشهای تاریخی نشــان میدهد شــخصــیت حمزه ،نه تنها در کوفه و ب،داد،
بلكه در بصره نیز برای همگان شناخته شده بوده است گفته می شود پس از آنكه کسائی از
کوفه به بصره رفته و در مجلس خلیل بن احمد فراهیدی حاضر شده ،فردی بدو گفته است:
«ترکت شسد الكوفة و تمیمها و عندهما الفصاحة و جهت الى البصرة » (مزی1488 ،ق ،ج،9
ا 24به نقل از شبوالحسن القف ی (م624ق))
حمزه در ســـال 156ق در حُلوان از دنیا رفته و فهرســـت نویســـان آثار او را چنین

برشـــمردهاند :الوَقتُ وَ اِالبتِدا ،القِرائَة ،الفَرائِض ،مُتَشـــابتهاتُ القنرآن ،العَدَد ،شســعباع القنرآن،
مَقْ نوعُ الْقنرْآن و مَوع صُولنهُ ،حُدُود آیت الْقنرْآن (ابن ندیم1958 ،ش ،ا 52؛ خ یب2888 ،م،

ا 28؛ ابن ســـعد1418 ،ق ،ج ،6ا )985کتاب قرائت وی در ضـــمن کتاب «اإلفهام فی
شرح وقت حمزه و هشام» ت لیت شمس الدین ابن نجار و «مذهب حمزة فی تحقیق الهمزة»
از شهاب الدین احمد صلیبی آمده است
مزی در تهذیب الكمال خود به معرفی  48تن از شـــاگردان و ناقالن روایت حمزه به
ترت یب حروف ه جاء پرداخ ته (مزی1488 ،ق ،ج ،9ا 21و ج ،1ا )915عال مه ســـ ید
محســـن امین نیز در تكمله این لیســـت 58 ،نفر دیگر را اضـــافه نموده (امین1428 ،ق ،ج،6
ا )248-293و ابن جزری نیز ناقالن قرائت وی را تا  128طریق برشـــمرده اســـت (ابن
جزری1361 ،م ،ج ،1ا )165-158که مشـــهورترین آ نان ع بارت ند از :ســـف یان ثوری
(م162ق) ،سُلیم بن عی سی (م188ق) ،ابوالح سن ک سائی (م183ق) ،ح سین بن علی الجعفی
(م289ق) (نک :ابن جزری1368 ،م ،ج ،1ا)591
 .1-1مهمترین ویژگی قرائت حمزه
به نظر میرســد اســاســیترین ویژگى قرائت حمزه را باید در پیوند اســتوار قرائتش با
قرائت بزرگترین مشایخ و ممتازترین اساتید قرائت دانست که از طریق نقل و اثر فراگرفته
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اســت (ر ک :جانی پور ،1939 ،ج ،12ا )126از حمزه نقلشــده که میگفت« :ما قَرشتُ
حَرفاً مِن کتاب اهللت إال بت ثر»(ابن مجاهد1388 ،م ،ا 16؛ ذهبی1361 ،م ،ج ،1ا112؛ ابن
جزری1368 ،م ،ج ،1ا261؛ ابن جزری1361 ،م ،ج ،1ا ) 118و از شعمش و ســـف یان
ثوری نیز به طرق متعدد نقلشده که در خصوا قرائت حمزه گفتهاند« :لم یقرش حمزة حرفاً
إال ب ثر» و « ما قَرش حمزة حَرفاً من کتاب اهلل إال بت ثر» (ذهبی1361 ،م  ،ا 114؛ ابن حجر
عســقالنی1412 ،ق ،ج ،9ا21؛ ابن خلكان1964 ،ق ،ج ،1ا 161؛ ذهبی1988 ،ق ،ج،1
ا )284ازاینروی ابن جزری در مقایســه میان قرائات ســبعه و بیان ویژگی ممتاز هرکدام،
در خصوا قرائت حمزه مینوی سد« :مَن اَرادَ اآلثر فَعَلیه بتقرائَة حمزة» (ابن جزری1368 ،م،
ج ،1ا)15
آن ه مشــهور اســت ،اینكه وی بیشــترین اســتفاده را از :جعفر بن محمد الصــادق(ع)
(م148ق) ،حمران بن اَعیَن شـــی بانی (م198ق) ،ســـلی مان بن مهران اشعمش (م148ق)،
ابوا سحاق عمروبن عبداهلل سبیعی (م192ق) ،ابومحمد طلحة بن مُ صرّف (م112ق) ،عا صم
بن ابی النجود (م121ق) و عبدالرحمن بن ابی لیلی (م148ق) داشته است (اندرابی1481 ،ق،
ا 111؛ ذهبی1361 ،م ،ج ،1ا 112؛ ابوعمرو دانی1398 ،م ،ا21؛ ابن جزری1361 ،م،
ج ،1ا165؛ محیســـن1318 ،م ،ج ،1ا99؛ مزی1488 ،ق ،ج ،9ا915؛ البناء1481 ،ق،
ج ،1ا25؛ طو سی1415 ،ق ،ا 111و )181لذا عموم م صنفین و رجال نوی سان ،حمزه را
شیعی مذهب و در زمره ا صحاب امام صادق(ع) یاد کردهاند (طو سی1415 ،ق ،ا 111؛
امین1428 ،ق ،ج ،6ا)298
برخی نیز با مبنا قرار دادن قرائت حمزه ،به مقایســـه آن با دیگر قرائات پرداخته که از

آن جمله میتوان به کتاب ابوجعفر محمد بن م،یره( ،م248ق) با عنوان «ما خالت الكســائی
فیه حمزه» اشاره کرد که حجم اندک آن نشان میدهد موارد اختالف این دو قاری ،اندک
بوده است (ابن ندیم1958 ،ش ،ا )45مشاهده دیگر نمونه این کتب مانند کتاب ابوالحسن
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علی بن ُمرَّه نقاش ب،دادی و شبا عیســـى بكار بن حمد بن بكار (م956ق) با عنوان «کتاب
الك سائی» و «کتاب الحمزة» ن شان میدهد در میان عالمان این علم ،عالقه عجیبی به مقای سه
میان قرائت کسائی و حمزه وجود داشته است (ابن ندیم1958 ،ش ،ا)58
سُلیم بن عی سی را به دلیل وجود روایتی که ن شان میدهد حمزه ،وی را جان شین خود
در علم قرائت معرفی کرده ،ضــابطترین شــاگرد وی دانســتهاند (ابن جزری1361 ،م ،ج،1
ا166؛ ابو شامه1315 ،ق ،ا ) 91که دو راوی م شهور قرائت حمزه یعنى خلت بن ه شام
(223-158ق) و خلّاد بن خالد (228-198ق) هر دو قرائتشــان را به طریقه عر  ،از ســُلیم
نقل کردهاند (ابوعمرو دانی1398 ،م ،ا )25البته خلت پس از مدتی تعلیم قرائت حمزه،
خود قرائت جدیدی را اختیار کرده و ازاینروی در زمره قراء عشره نام برده شده است ابن
اشته اصفهانی در خصوا وی میگوید« :کان خلت ی خذ به مذهب حمزة اال انه خالفه فی
مائة و عشرین حرفا ،شی فی اختیاره» (ابن جزری1368 ،م ،ج ،1ا)214
به هر روی قرا ئت حمزه در ســـده 9ق به عنوان قرائتى معتبر در کو فه و دیگر ن قاط
شــناخته شــده بود(ابوشــامه1943 ،ق ،ا )114و به تدریج با نشــر دیگر قرائات و رســمیت
یافتن تمامی قرائات ســـبع توســـط ابن مجاهد (د 924ق) ،بهعنوان یكى از قرائات هفتگانه
ت بیت شد (جهت آشنایی با طرق نقل این قرائت ر ک :ابن جزری1361 ،م ،ج ،1ا-158
)161
 .2-1تحلیل سلسله سند قرائت حمزه
بر اساش روایتی که از قول حمزه نقل میکنند ،وی سلسله اسانید خود را چنین معرفی
می ک ند :ســـلی مان از یحیی از ابوع بدالرحمن ســـُلمی از علی بن ابی ا لب(ع) از پ یامبر
اکرم(ا) (مزی1488 ،ق ،ج ،1ا 918و  )928لذا بر اساش آن ه در خصوا سند قرائت
حمزه و ت شیع عمده ا ساتیدش بیان شده ،برخی طریق وی را بهترین دان ستهاند ،چرا که قرآن
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را مستقیماً بر جعفر بن محمد الصادق(ع) قرائت کرده و گفتهشده تنها در  18حرف با ایشان
اختالف دارد (ابن جزری1368،م ،ج ،1ا136؛ سخاوی1419 ،ق ،ج ،2ا)412
هم نین از طریق عاصم ،اسناد قرائت وی به علی بن ابی الب(ع) میرسد زیرا عاصم،
قرائت را به طریق عر

از ابوعبدالرحمن سلمى(م41ق) فراگرفته که عامل انتقال قرائت از

على بن ابی الب(ع) (48ق)  ،ع مان و زید بن ثابت (45ق) به قاریان کوفى اســت که از آن
میان ،بهویژه بر ح ضرت على(ع) ت کید شده و حتى ادعا شده که وى در قرائت هیچ حرفى
از قرآن ،از قرائت آن حضرت تخلت نكرده است (ذهبی1361 ،م ،ج ،1ا 114؛ اندرابی،
1481ق ،ا111؛ ابن جزری1361 ،م ،ج ،1ا 165؛ مزی1488،ق ،ج ،1ا 922؛ زرقانی،
1483ق ،ج ،1ا )458قرائت حمزه از طریق ابن شبی لیلى و حمران بن شعین نیز به شبی بن
کعب و عبداهلل بن مسعود میرسد که هر دو قرائت خود را از علی بن ابی طالب(ع) و پیامبر
اکرم(ا) اخذ کردهاند (ابن مجاهد1388 ،م ،ا)19
هم نین دیگر طرق قرائت وی نیز از ســـلیمان بن مهران به ابن مســـعود ،از یحیی بن
وثّاب به ع مان و از ابن ابی لیلی به انبی بن کعب میر سد(ابوعمرو دانی1398 ،م ،ا 3؛ ابن
جزری1368 ،م ،ج ،1ا453؛ اندرابی1481 ،ق ،ا115؛ ذهبی1361 ،م ،ج ،1ا )118و
بر مبنای این طرق متعدد اســت که قرائت وی را متواتر و دارای ســند متصــل و مســتفیض تا
پیامبر اکرم(ا) دانســتهاند (محیســن1384 ،م ،ج ،1ا 94؛ خویی1416 ،ق ،ا )151بر
این اســاش میتوان گفت قرائت ائمه اهل بیت(ع) را پس از قرائت عاصــم ،در قرائت حمزه
میتوان جســتجو نمود (جهت مشــاهده موارد موافقت قرائت حمزه با ائمه اطهار(ع) ر ک:
خ یب2888 ،م ،صفحات متعدد)
ک سایی ،قاری نامدار کوفه و آخرین قاری از قراء سبعه نیز که قرائت خود را از حمزه
اخذ کرده و به گفته شافعی ریاست قراء در کوفه پس از حمزه ،با او به پایان رسیده ،در بدو
ورود به ب،داد به تعلیم قرائت حمزه اهتمام داشــت(،ذهبی1361 ،م ،ج ،1ا )116اما چندی
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بعد و معاصــر با دوران خالفت هارون بر آن شــد تا قرائتی را برای خود برگزیند (ابن ک یر،
1483ق ،ج ،18ا 289؛ ذهبی1361 ،م  ،ج ،1ا491؛ ابن ندیم1958 ،ش ،ا 92؛ ابن
جزری1368 ،م ،ج ،1ا ) 165البته ابن ندیم معتقد ا ست قرائت ک سائى در آن ق سمت که
مخالت با قرائت حمزه می باشـــد ،م ابق قرائت ابن ابى لیلى اســـت که او نیز قرآن را بر
على(ع) خوانده بود (ابن ندیم1958 ،ش ،ا)92
 .2امکانسنجی بهرهمندی قراء کوفی از قرائت اهلبیت(ع)
انحراف نظام سیا سی جامعه ا سالمی پس از رحلت ر سول گرامی ا سالم(ا) و کنار
گذاشـــته شـــدن اهلبیت(ع) از مدیریت و حكومت بر جامعه و عدم توجه به منصـــب الهی
ای شان ،همان گونه که در شهون سیا سی و فرهنگی جامعه ا سالمی اثرات سوئی را بر جای
گذاشــت ،در مباحث مربوط به تفســیر و فهم و قرائت قرآن کریم نیز بیت ثیر نبوده اســت
روایات صحی و شواهد تاریخی متعددی حاکی از ارائه قرآن بهصورت مابین الدفتّین برای
اولین بار تو سط امام علی(ع) ا ست که مت سفانه به دلیل م سائل سیا سی آن روز ،از پذیرش
آن امتناع ورزیده شد و باعث شد قرآنی که توسط نزدیکترین شخا به پیامبر اکرم(ا)
و کاتب بیشترین وحی قرآنی ،جمعآوریشده بود ،از دسترش جامعه اسالمی خارج شود
پسازآن ،دیگر صحابه ،از این خالء موجود ا ستفاده کرده و با عر ضه م صاحت خود
تالش نمودند تا میراث جاودان پیامبر اکرم(ا) در جامعه باقی بماند ،اما مت ســفانه به دالیل
مختلفی ،این مصاحت با نقیصههایی همراه بودند که پس از مدتی زمینهساز اختالف قرائات
شد (مزى1488 ،ق ،ج  ،1ا )152
آن ه در این میان سمال اصلی و زمینهساز شكلگیری این پژوهش است ،امكانسنجی
بهره مندی قراء کوفی از علم و دانش و قرائت اهلبیت(ع) بهویژه بهره مندی و اخذ قرائت
حمزة بن حبیت از امام صادق (ع) است عالوه بر اینكه آیا اساساً کوفه جایگاه مناسبی برای
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توســـعه و ترویج قرائات قرآنی بود ه اســـت یا خیر ،بررســـی این م لب که ائمه اطهار(ع)
چگونه با مردم جامعه اســالمی در این زمینه تعامل داشــته و چه اقداماتی در این حوزه انجام
دادهاند و به چه گزارشهای تاریخی در این حوزه میتوان ا ستناد نمود ،م سهلهای ا ست که
در ادامه مقاله تالش میشود تا بهواس ه اسناد و مدارک متعدد ،تبیین و ت یید گردد
 .1-2نقش کوفه در شکلگیری و ترویج قرائات قرآنی
باید گفت که کوفه و قاریان آن ،بی شترین سهم را در انتقال قرائات به آیندگان دا شته
و گزینش ســـه قارى از کوفه توســـط ابن مجاهد بهخوبی جایگاه کوفه را بهعنوان یک بوم
فرهنگی فعال در حوزه علوم قرآنی و قرائات نشـــان میدهد گفتهشـــده اول بار عبداهلل بن
مســـعود به دســـتور خلیفه دوم برای آموزش قرآن به کوفه آمد و شـــاگردانی مانند علقمة،
اشســود بن یزید ،مســروق بن اشجدع ،زرّ بن حبیش ،شبی وائل ،شبی عمرو شــیبانی و عبیدة
سلمانی را تربیت کرد (ابن مجاهد1388 ،م ،ا)68
پس از توحید مصاحت توسط ع مان نیز شبوعبدالرحمن سُلمی بهعنوان مقری مصحت
کوفه بدین دیار ار سال شد و چهل سال به آموزش قرائت قرآن م ش،ول بود وی که قرائت
خود را از علی بن شبی طالب(ع) ،زید بن ثابت ،عبداهلل ابن مسعود ،شبی بن کعب و ع مان بن
عفوان اخذ کرده بود ،به تربیت شـــاگردانی پرداخت که ضـــابطترین آنها عاصـــم بن شبی
النجود ،مشهورترین فرد به فصاحت و اتقان در قرائت ،بوده و حمزه قرائت خود را مستقیماً
از وی اخذ کرده است (ابن مجاهد1388 ،م ،ا 62؛ ابن جزری1368 ،م ،ج ،1ا)591
پس از وفات عاصــم و مهاجرت برجســتهترین شــاگرد وی ،حفا ،به ب،داد و امتناع
ابوبكر شـــعبة بن عیاش از آموزش قرائت به دیگران ،حمزه که به عدالت و وثاقت در نقل
مشـــهور بود ،مورد توجه قرار گرفته و ازاینروی ،امامت قرائت در کوفه پس از عاصـــم به
حمزه (خ یب ب،دادی1943 ،ق ،ج ،3ا 1؛ ابن مجاهد1388 ،م ،ا  11؛ البناء1481 ،ق،
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ج ،1ا ) 26و پس از او به شـــاگردش کســـائی منتقل گردید که هر ســـه از قراء ســـبعه
میباشند ( نک :ابن ندیم1958 ،ش ،ا )92ارتباط عمیق میان این سه قاری بهگونهای است
که در کتب قرائات از اص الح «الكوفیون» برای اشاره به هر سه و «اشخوان» برای اشاره به
حمزه و کسائی استفاده میشود (ر ک :جانی پور ،1939 ،ج ،12ا)126
همانگونه که میدانیم قرائت عاصم و کسائی را میتوان ازجمله قرائتهای تحت ت ثیر
جریان نحو مداری دان ست زیرا هر دو عالم نحوی بوده و تالش دا شتهاند تا بر پایه ا صول و
قواعد نحوی ،انتخاب خاا خود در قرائات را بیان کنند اما در این میان رفتار و عملكرد
حمزه در اخذ قرائت و اختیار و اجتهادش در این حوزه قابل ت مل و توجه اسـت وی قرائت
خود را بر اســاش نقل و از طریق اثر دانســته و هیچ اختیار و اجتهادی از خود نداشــته اســت
(ر ک :جانی پور ،1934 ،ا)84
 .2-2شکلگیری رسمی صنف «قراء» در کوفه
ازجمله عوامل رشـــد و بالندگى یک فرهن

و غناى محتواى آن ،آموزش ،ترویج و

تبلیغ آن است در این میان ،نقش قاریان قرآن در روزهای آغازین ظهور اسالم و در عصری
که هم نان نظام تعلیم و تربیت بهطور عمومی رواج پیدا نكرده و فرهن

آموزش مكتوب

نیز به وجود نیامده بود ،ب سیار حائز اهمیت ا ست بهطور کل عنوان «قراء» به م ابه یک طبقه
فرهنگی مشخا در تاریخ صدر اسالم قابل مشاهده بوده و عمدت ًا از آنان به کسانی که در
دانایی ،به قرائت قرآن و زیست زاهدانه بسنده میکردند ،یاد شده است
قاریان قرآن با آموزش قرآن به دیگر مسلمانان ،در حقیقت تالش داشتند تا فرهن

و

معارف اســالمی را به آنان آموزش دهند در ابتدا ،قاریان به ســبب آگاهى از همه مســائل و
علوم مورد نیاز ،مرجعیت مردم را بر عهده داشـــتند ،چنان که هر قارى به من قه اى که
فرســتاده مى شــد ،در فقه ،احكام ،تفســیر قرآن و حدیث مورد مراجعه و توثیق مردم بود و
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اندک اندک با رشــد و توســعه علوم ،هرکدام در علمى متخصــا و متبحر شــدند بهعنوان
م ال ابن مسعود ،عالوه بر این که فقیه کوفه بود ،به آموزش قرآن اشت،ال داشت
با شـــروع جن

های فتوحات در صـــدر اســـالم ،قاریان که عازم جهاد بودند ،قرآن،

احادیث نبوى و اخبارى از حوادث مكه و مدینه و جن

هاى گذشـــته و را به همراه خود

به آن م ناطق برده و به عنوان یک م حدث و مورخ ،براى مردم ب یان مى کرد ند (حموده،
1348م ،ا  )49آشــنایى قاریان با علوم اســالمى ،گرایش هاى اعتقادى خاصــى را در آنان
ایجاد کرد که این باورها ،در گرایشهاى سیاسى آنان نیز نقش مهمى داشت لذا کار ویژه
و اســاســى قاریان ،ایدئولواى ســازى ،طرح اندیشــه هاى جدید و بحث ها و گفتوگوهای
فرهنگى در جامعه و رشد علوم و فرهن

اسالمى بود بدین ترتیب قاریان قرآن ،همانطور

که در آموزش و گســـترش و نشـــر معارف اســـالمی و ایجاد مراکز فرهنگى مهم در جهان
ا سالم نقش مهمى ایفا کردند ،در تولید علوم ا سالمی نیز سهم ب سزایى دا شتند سفر آنها به
مناطق مختلت و برپایى مباح ه ها و مجالس علمى ،باعث رشـــد علمى آن مناطق مى شـــد
ب سیارى از قاریان به کوفه مهاجرت کردند تا این که این شهر در فقه و معرفت بر شهرهاى
دیگر برترى یافت (الزبیدى1318 ،م ،ا )41
بر پایه برخی شـــواهد می توان چنین ادعا کرد که برای اولین بار گروه «قراء» ب ور
ر سمی در بوم کوفه به ر سمیّت شناخته شده و بهعنوان یک صنت م ستقل در کنار دیگر
اصـــناف جامعه اســـالمی ،نقش مهمی در تحوالت حوادث صـــدر اســـالم بازی کرده اند
بهعنوان م ال میتوان به نقش ر سمی این گروه در جریانهای تاریخی صدر ا سالم هم ون
جن

صفین (ر ک :نصر بن مزاحم1982 ،ق ،صا136، 138، 188؛ طبری1981 ،ق ،ج،9

ا ) 11جن

نهروان و شك ست قیام امام ح سن(ع) و صل با معاویه ا شاره کرد که عمده

آنها در بوم کوفه بوده یا از طریق کوفیان هدایت می شده است
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بهعنوان م ال در گزارش های تاریخی آمده اســـت که به هنگام آمدن امام علی(ع) به
کوفه ،دو گروه قراء و اشــراف (راســای قبایل) از ایشــان اســتقبال کردند(نصــربن مزاحم،
1982ق ،ا )9نام بردن از این دو گروه بهعنوان بخش مســـتقلی از جامعه اســـالمی که در
عمل نیز بسیار در روند امور نظامی و سیاسی ممثر بودند ،نكته حائز اهمیتی است که نباید از
کنار آن به ســادگی عبور کرد بخشــی ازاین گروه قراء در ادامه جن

صــفین نقش مهمی

داشــتند بهعنوان م ال یكی از قراء معروف کوفه به نام «زید بن حصــین طائی» در س ـپاه امام
علی(ع) بر ادامه جن

صفین تا پیروزی اصرار داشته (نصربن مزاحم1982،ق ،ا ،)33در

حالی که گروهی دیگر که ریاســـت آنان را عبیده ســـلمانی ،دیگر قاری کوفی بر عهده
دا شت ،از امام(ع) درخوا ست کردند تا در حا شیه سپاه حرکت کرده و پس از احراز گروه
مرتكب ب،ی ،با آنان وارد جن
قاری برعهده داشــت از جن
برای ج ن

شـــوند  1گروهی دیگر که رهبری آنان را ربیع بن خ یم
با مســلمانان اجتناب کرده و از امام(ع) درخواســت کردند تا

با ک فار به مرز برو ند (نصـــربن مزاحم1982 ،ق ،ا 115؛ پاکت ی،1932 ،

ا )265-269عمده این افراد قرائی بودند که از قرائت ابن مسعود پیروی کرده و اص الحاً
اصحاب وی شناخته میشدند
 .3-2نقش شیعیان کوفی در شکلگیری صنف «قراء»
تابعین و اتباع ایشان ،بهویژه شیعیان حقیقی تالش داشتند تا با تلمذّ در محضر شاگردان
اهلبیت(ع) و بهویژه کســـانی که قرائت خود را مســـتقیماً از ایشـــان آموختهاند ،به قرائت
ح قیقی قرآن کریم دســـت پیدا کرده و در نتیجه به فهم حقیقی آن نائل آیند گزارش های
تاریخی بیانگر آن هســتند که برجســتهترین و فعالترین صــحابه در خصــوا تعلیم قرائت
قرآن ،امام علی (ع) میبا شد که قاریان م شهوری هم ون؛ م،یرة بن شبی شهاب المخزومی،
 1به نظر می رسد این رفتار آنان مبتنی بر برداشتی است که از آیه  9سوره حجرات داشته اند.
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شبو عبدالرحمن ال سّلمی ،زرّ بن حبیش و شبواش سود دُالی قرائت خود را از وی آموختهاند و
نیز قرائات عاصـــم ،حمزة ،کســـائی ،خلت و شعمش به ایشـــان منتهی میگردد (محیســـن،
1384م ،ا)49
هم نین می دانیم که اولین مملفین در زمینه علم القرائات« ،ابان بن ت،لب» (د 141ق)
شـــاگرد امام ســـجاد (ع) و پس از وى «حمزة بن حبیت ز یّات» (د 156ق) شـــاگرد امام
صادق(ع) و یكى از قراء سبعة میباشند که ابن ندیم ،نجاشى ،شیخ طوسی و دیگر عالمان
رجالی هرکدام در آثار کتابشـناسـی و رجالی خود به این م لب اعتراف نموده و در ترجمه
احواالت ابان بن ت،لب ،از کتاب «القراءة» او یاد کردهاند (نجاشـــی1416 ،ق ،ذیل ابان بن
ت،لب ،ا198؛ طوسى1411 ،ق158-143 ،؛ ابن ندیم1958 ،ش ،ا)228
توجه به این م لب از این منظر مهم اســـت که اولین افراد شـــاخصـــی که در حوزه
آموزش قرائت شـــفاهی قرآن و یا نگارش کتاب در این زمینه اقدام کرده اند ،یا خود از
اهلبیت (ع) بوده و یا شــاگردان نزدیک و وابســته به ایشــان بودهاند که این م لب ،توجه و
اهتمام مذهب شیعه و رهبران آن به این دانش را ترسیم میکند گزارشهای تاریخی متعدد
حاکی از آن اســت که برخی از قراء تالش داشــتند تا با مســافرت به شــهرهایی مانند مدینه
(محل حضـــور امام(ع)) و یا کوفه (محل حضـــور اک ریت شـــیعیان) به قرائت اهلبیت (ع)،
باالخا امام علی (ع) از قرآن دســت پیدا کنند از این رهگذر اســت که مشــاهده میکنیم
برخی از قراء تالش کردهاند تا قرائت پیامبر اکرم(ا) یا اهلبیت(ع) را به نقل از ســـلسـ ـله
اسناد معتبر جمع آوری و ت لیت نمایند
 .4-2نقش شیعیان کوفی در تألیف آثاری با عنوان «قرائة اهل البیت(ع)»
ابن الندیم در کتاب مشـــهور خود با عنوان «الفهرســـت»(،نک :ابن ندیم1958 ،ش،
صفحات متعدد) شیخ طوسی و نجاشی نیز در کتب رجالی خود با عنوان «الفهرست»(نک:
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نجا شى1416 ،ق ،ا11؛ طو سى1411 ،ق ،صا )151-143و عالمه سید مح سن امین در
کتاب «شعیان الشیعه»(نک :امین1428 ،ق ،ج ،1ا )191به معرفی افرادی میپردازند که در
زمینه «قرائة النبی (ا)» و «قرائة اهل البیت(ع)» ،کتاب ت لیت کردهاند که ازجمله میتوان
به این افراد اشاره کرد:
 -1یحیى بن یعمر العدوانی (142ق)؛ قاری بصره
 -2شبان بن ت،لب (141ق)؛ قاری کوفه
 -9سلیمان بن مهران اشعمش (148ق)؛ قاری کوفه
 -4زرارة بن شعین (138ق)؛ قاری مدینه
 -5حمزة بن حبیب الزیّات (158ق)؛ قاری کوفه
 -6علی بن حمزه کسائی (148ق)؛ قاری کوفه
 -1شبو جعفر محمد بن سعدان الضریر (289ق)؛ قاری کوفه
 -8محمد بن فضیل بن غزوان الضبی (292ق)؛ قاری کوفه
 -3محمد بن عمر الواقدی (294ق)؛ قاری کوفه
 -18عبیداهلل بن عبداهلل (112ق)؛ قاری کوفه
 -11زائدة بن قدامه ثقفی (136ق)؛ قاری بصره
 -12هُشیم بن بَشیر سُلمی (189ق)؛ قاری بصره
 -19یحیى بن آدم (289ق)؛ قاری کوفه
 -14ابن جحام (928ق)؛ قاری کوفه
 -15ابوطاهر ابن ابى هشام بزار (943ق)؛ قاری ب،داد
 -11ابن خالویه (918ق)؛ قاری کوفه
 -18ابوالعالء همدانى (563ق)؛ قاری کوفه
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از تحلیل این گزارشهای تاریخی اینگونه به دســـت میآید که اوالً؛ اهلبیت(ع) در
خصــوا مســهله قرائت قرآن و آموزش و ترویج آن بســیار فعال بوده و در این زمینه خود
مســـتقیم ًا وارد عمل شـــده و ضـــمن بیان نكات مهمی در این خصـــوا ،اقدام به تربیت
شــاگردانی خاا در این حوزه نمودهاند البته هم نان جای این تحلیل خالی اســت که چرا
آثار منســـوب به قرائات اهل بیت (ع) از میان رفته و اثری از آنها تا امروز بر جای نمانده
است؟
ثانیاً با توجه به ک رت قراء کوفی پیرو اهلبیت(ع) که در گزارش فوق مشــاهده شــد،
این نكته ا ستنباط می شود که یكی از طرق شنا سایی قرائت اهلبیت(ع) ،برر سی قراء کوفه
اســـت و این قرائت را میبایســـت در کوفه پیگیری و جســـتجو نمود زیرا عموم شـــاگردان
اهلبیت(ع) در کوفه میزیســته یا کوفی بودهاند و به همین دلیل اســت که به دلیل اشــتهار
کوفه به تشــیع ،عمده کوفیون را شــیعه دانســتهاند بهعنوان نمونه در کتب رجالی ،اســامی
حدود  458تن از اصــحاب امام باقر (ع) ذکر شــده که بیش از  58نفر آنها دارای پســوند
«کوفی» هســتند در خصــوا شــاگردان امام صــادق (ع) نیز تعداد قابل توجهی از ایشــان،
ازجمله ایرانیان ساکن کوفه یا کوفی بودهاند (نک :طوسی1415 ،ق ،ا  281و )911
حازم ســلیمان در کتاب «الكوفیون و القرائات» خود مینویســد« :کوفه در زمان کوتاه
ح ضور امام جعفر صادق(ع) به ق بی در علوم ا سالمی تبدیل شد بهگونهای که طالبان علم
ب سیاری از ب صره و حجاز بدان جا آمده و از چ شمه جو شان علوم جعفر بن محمد ا ستفاده
کردند تا آنجا که وشّاة میگوید« :ادرکت فی هذا المسجد ـ ـ یعنی مسجد کوفه ـ ـ تسعمائة
شــیخ کل یقول «حدثنی جعفر بن محمد » (نجاشــی1481 ،ق ،ا )91و ازاینروی ،زمانی
که قرار شد از میان قراء م شهور تعدادی انتخاب شوند ،ابن مجاهد از میان قراء کوفی ،سه
تن را اختیار میکند» (حازم سلیمان1488 ،ق ،ا)89
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در اتصـــال قرائت کوفیان به قرائت اهلبیت(ع) همین بس که قرائت عاصـــم از طریق
ابی عبدالرحمن ال سُلمی (ت 14ق) به امام علی(ع) منتهی شده و حمزه نیز قرائت خود را از
امام جعفر صادق(ع) اخذ کرده و ک سائی نیز شاگرد م ستقیم عا صم و حمزه بوده ا ست لذا
بهمنظور پیگیری و جســتجوی قرائت اهلبیت(ع) میبایســت به ســراغ قرائت قاریان کوفی
رفته و از این رهگذر ،قرائت صحی و منتسب به اهلبیت(ع) را شناسایی نمود
 .5-2تثبیت اندیشههای مذهب امامیه در بوم کوفه
ازجمله ویژگیهای مكتب کوفه این اســت که ریشــه بســیاری از جریانهای فكری و
اعتقادی آن به بوم مدینه و باالخا اندیشـــههای ائمه اهل البیت(ع) بازمیگردد ،اگرچه به
دالیل اجتماعی و فرهنگی ،برخی از این اندیشـــه ها ،در کوفه دســـتخوش ت،ییر و تحول
گردیده وجود اندیشهها و آراء و عقاید مذهب امامیه در بوم کوفه ،مسهلهای است که عمده
اندیشـــمندان اســـالمی آن را ت یید کرده اند ،بهگونه ای که رئوش عناوین مذهب امامیه
هم ون :ع صمت ،و صایت ،علم ویژه امام ،مباحث توحیدی و عدل و ذهن عالمان کوفی
را به خود مش،ول داشته و باعث شكلگیری مباح ی جدی در این زمینه شده است
در تحلیل این م لب باید گفت که اگرچه اهلبیت(ع) ابتدا در مدینه به بســط معارف
مذهب امامیه پرداختند ،اما این معارف در بوم کوفه تهوریزه و تجزیه و تحلیل شد بهگونهای
که در مواجهه و تقابل با مخالفان ،رسمیّت پیدا کرده و روز به روز بر غنای علمی و فرهنگی
آن افزوده میشــود بنابراین در کوفه با ســه ویژگی اســاســی مواجه هســتیم؛  )1تعیّن تفكر
شیعه )2 ،تبیین نظریه شیعه ،و  )9تقابل اندی شه شیعه با مخالفان ،و این سه امتیاز و ویژگی
ال مت مایز
خاا اســــت که فضــــای فرهنگی و اعت قادی کو فه را از محیط مدی نه کام ً
میکند (صفری فروشانی ،1981 ،ا)94
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از برآیندهای دیگر وجود این سه ویژگی در مدرسه کوفه ،این است که اوالً؛ اندیشه
امامیه مرزبندیهایی دقیقی با دیگر مذاهب اسالمی پیدا میکند ،و ثانیاً؛ حتی در درون خود
امامیه نیز اختالفاتی ایجاد میشـــود که درنهایت منجر به صـــت بندی های درونی و نوعی
جناح بندی میشود این م لب یک اصل مسلم تاریخی است که با شروع مباحث نظری در
خصـــوا یک مذهب و قالب بندی و تهوریزه کردن آن ،به تدریج مرزبندیهای دقیقی با
مخالفین و نیز با گروه های مشـــابه ایجاد می شـــود که این امر درنهایت به شـــكلگیری
گروههای مختلت و جریانهای متعدد فكری می انجامد
این اصـــل تاریخی ،در ســـده اول و دوم هجری ،یعنی در زمان تهوریزه کردن عقاید
نظری مذهب امامیه در بوم کوفه ،نیز روی داده و به همین دلیل اســـت که امروزه مشـــاهده
میکنیم فرقه ها و گرایش های متعدد مذهبی در قرن دوم ،به ویژه در بوم کوفه ظهور کرده
که نمونه بارز آن شكلگیری فقهای سبعه و قرائات مختلت قرآنی در آن من قه است
ا ما نك ته مهم این اســــت که این اختال فات تا چه حد جدی و بن یادین بوده و آ یا
بهگونهای بوده که منجر به شـــكلگیری فرقههای مختلت درون امامیه گردیده یا اینكه این
اختالفات در حد اختالف در اجتهاد ا ست و ازآنجاکه در بوم کوفه ف ضای نقد و نواندی شی
رواج دارد ،لذا این اجتهادات بیشتر از دیگر بومها ،در این بوم ظهور و بروز داشته است؟
گزارشهای تاریخی نشان میدهند که ساختار و ترکیب جمعیتی کوفه را از منظر نوع
نگرش به مسائل و دغدغه مندی آنها نسبت به اعتقادات دینی ،به سه گروه میتوان تقسیم
نمود:
 )1گروه اول ،محدثان و راویانی هســـتند که با اتصـــال به ائمه اطهار(ع) ،صـــحابه و
بزرگان تابعین ،تالش دارند تا مجموعه اعتقادات شیعه را از منابع ا صلی آن اخذ کرده و به
دیگران منتقل کنند آن ه دغدغه اصــلی این گروه میباشــد ،اوالً تمســک به ســنت ســلت
صال و ثانیاً ابالغ و انتقال آن به ن سل بعد میباشد که عمدتاً از طریق برپایی مجالس وعظ،
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خ به خوانی ،سیره گویی و در مواردی نگارش کتب حدی ی با رویكردهای سنتی و اولیه،
مانند جمع آوری احادیث یک امام یا منقوالت یک یا چند تن از صـــحابه صـــورت گرفته
ا ست کارکرد مهم این گروه در جمع آوری آثار و اخبار و انتقال آن به پ سینیان ا ست که
اگرچه به صورت ابتدایی و اولیه انجام شود اما در جایگاه خود بسیار حائز اهمیت است
 )2گروه دوم ،عالمان و اندیشــمندانی هســتند که دغدغه اصــلی ایشــان ،دفاع از کیان
مذهب در مقابل مخالفان و اندیشههای التقاطی و انحرافی است ایشان با استفاده از محتوا و
مضامینی که توسط گروه اول جمع آوری و انتقال داده میشد ،تالش داشتند تا این عقاید و
اندیشـــه ها را تهوریزه و نظاممند کرده و جایگاه مناســـب هرکدام در مجموعه اعتقادات و
اندیشهها را شناسایی و تبیین کنند
 )3بهرغم اهمیت جایگاه و نقش برج سته گروههای اول و دوم فعال در حوزه انتقال و
تبیین معارف اســـالمی در محیط کوفه ،اما شـــواهدی وجود دارد که نشـــان میدهد بدنه
اعتقادی جامعه کوفه را افرادی غیر از این دو دسته تشكیل میدادهاند گروهی که عمدتاً از
آنها با عنوان توده مردم و عوام (الناش) نام برده شــده و تالش داشــتهاند تا در جریان انتقال
اندی شهها و عقاید اهلبیت(ع) و تهوریزه شدن آنها تو سط عالمان دینی که عمدتاً از ن سل
تابعین میباشند و توفیق کسب فیض حضوری از پیامبر اکرم(ا) و در مواردی اهلبیت(ع)
را نداشــته ،به اندیشــههای صــحی دســت پیدا کرده و تكلیت خود را جهت ادای اعمال و
احكام شرعی مشخا کنند (صفری فروشانی ،1981 ،ا)95
از مهمترین شاخصههای این گروه ،مراجعه مكرر به ائمه اطهار (ع) بهویژه در ایام حج
یا از طریق نگارش نامه ،جهت کســـب تكلیت و پرســـش در خصـــوا احكام و فتاوی
بیانشده توسط عالمان دینی میباشد گزارشهای تاریخی نشان میدهند عمده سواالتی که
از ائمه اطهار(ع) ســاکن در مدینه پرســش شــده ،بیانگر این مضــمون هســتند که در محیط
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کوفه ،نظرات مختلفی راجع به برخی مسائل اعتقادی یا شرعی وجود دارد و حال از امام(ع)
نظر صحی را جویا میشوند (ر ک :جانی پور ،1934 ،ا)169
ب نابراین در تحل یل ترک یب جمعیتی کو فه از منظر گرایش های مذهبی و اعت قادی و
تبیین علل ایجاد جریانهای فكری متعدد در بوم کوفه ،می بایســـت از یک جریان عمومی
یاد کنیم که اگرچه در زمره عالمان دینی و اندی شمندان بنام آن بوم نبوده و به دلیل صاحب
اثر و ت لیت نبودن ،عمدتاً امروزه نا شناخته میبا شند ،اما اتفاقاً حامل روایات ب سیاری ه ستند
و بخش عمدهای از تصحی عقاید شیعی بر عهده ایشان بوده است این م لب نشان میدهد
که در قرون نخســت هجری ،بســتری اجتماعی وجود داشــته که با انتقال عقائد صــحی ائمه
اطهار (ع) به کوفه ،و بالتبع دیگر بالد اســـالمی ،دائماً تهوری پردازی های صـــورت گرفته
تو سط اندی شمندان و عالمان دینی را ا صالح کرده و نقش عمدهای در ت صحی اعتقادات و
مبارزه با جریانهای فكری انحرافی و التقاطی ایفا کردهاند
 .6-2تالش امام صادق(ع) برای تبیین اصول و مبانی قرائت صحیح
دوره زمانی شكلگیری و گ سترش قرائات قرآنی تو سط قراء سبعه همزمان با ع صر
ائمه صــادقین(ع) بوده و بهویژه امام صــادق(ع) بیشــترین روایات در خصــوا اصــل مســهله
قرائات قرآنی را بیان کرده و ارتباط مســـتمری با قراء قرآن داشـــتهاند دوره امامت امام
صادق(ع) ( 114ــــ 148ق) از طرفی با دوره انتقال سیاسی و درنتیجه وجود فضایی مساعد
برای فعالیتهای فرهنگی و از سوی دیگر با عصر تدوین علوم اسالمی مقارن بود در چنین
فرصتی ،امام صادق (ع) راه تدقیق و تفصیل تعالیم مذهب را ادامه داده و چنانكه از روایات
پرشــمار منقول از آن حضــرت آشــكار میگردد ،عالوه بر تبیین مواضــع امامیه در مســائل
اعتقادی مورد بحث در آن روزگار ،تعالیم مذهب در موضـــوعات گوناگون ،بهویژه درباره
امامت و منزلت امام را با تفصیلی تمام بیان فرمود
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مالک بن انس درباره امام صـــادق(ع) میگوید « :در مدتی که به خانه آن حضـــرت
رفتوآمد داشتم ،او را خارج از سه حال ندیدم :یا نماز میخواند ،یا روزه بود و یا به قرائت
قرآن اشت،ال داشت» (ابن حجر عسقالنی1412 ،ق ،ج ،2ا )83این امام بزرگوار در توسعه
فرهن

قرآنی نقشهای مهمی را ایفا کرده اســـت ایشـــان بهعنوان امامی که آگاه به تمام

مفاهیم و معانی قرآن است ،وظیفهای سنگین بر عهده داشت تا انسانها را به شناخت حقیقی
قرآن و مفاهیم آن هدایت کند ازاینروی تالش کردند تا با ت سیس مدر سه بزرگ علوم و
معارف اســـالمی و تربیت جمع انبوهی از افراد مســـتعد ،معارف الهی را گســـترش دهد که
توجه به قرآن ازجمله محورهای اساسی این تعلیمات بوده است
عمده روایات وارده از این امام همام در خصـــوا معارف قرآنی ،بر لزوم یادگیری،
تعلیم ،قرائت ،حفظ ،استماع و تدبر در قرآن کریم است بهعنوان نمونه ایشان برای ت کید بر

ِ ِ ِ
وت َح ىَّت يَتَ َعلى َم للُْ ْْن َن أ َْْ يَ ُُو َن
لزوم تعلیم و یادگیری قرآن میفرمایند« :يَْنبَغي ل ْل ُم ْؤم ِن أَ ْن ََل َيَُ َ
ِِف تَعلِ ِ
يمه » (کلینی1423 ،ق ،ج ،2ا )681و هم نین با توجه به امر خ یر قرائت قرآن ،به
ْ
گونه شـناسـی قاریان قرآن پرداخته و آنان را به سـه گروه تقسـیم کرده و ویژگیهای قاری

وَ َْ
ئ قَ َْأَ للُْ ْْن َن لِيَ ْس تَ ِِد ىر ِِه للْ ُملُ َ
خوب و اهل بهشــت را چنین بیان میکنند« :للُْىْلءُ ثَََلثَةٌ قَا ِر ٌ
يَ ْستَ ِطيل ِِه َعلَى للن ِ
َُُْ فَ َذ َلَ
ئ قَ َْأَ للُْ ْْن َن فَ َح ِف َ
ىاس فَ َذ َلَ ِم ْن أ َْه ِل للنىا ِر َْ قَا ِر ٌ
ظ ُحُْْفَهُ َْ َ
ضيى َع ُح ُِد َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ُِْْنُس ه فَ ُ َو يَ ْع َم ُل ِه حمکمه َْ يُ ْؤم ُن ِبُتَ َش اِه َْ
ِم ْن أ َْه ِل للنىار َْ قَار ٌ
اس تَتَ َْ ه ََْت َ
ئ قَ َْأَ للُْ ْْن َن فَ ْ
ي ُِيم فَْلئِض ه ْ َُِل هل ح ََللَه ْ َُلاْم حْلمه فَ َذل ُِىن ي ْن ُِ ُذُ لللىه ِمن مض ىَل ِ
ت للْ ِف َ ِ َْ ُه َو ِم ْن أ َْه ِل
َ ُ َ َ ُ ََ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ
ُ ُ َ َ َُ
ِ
ِْ
شاء» (حر عاملی1483 ،ق ،ج ،6ا)189
يم ْن يَ َ
لْلَنىة َْ يَ ْش َف ُع ف َ

هم نین ازجمله حرکت های اساسی در مدرسه قرآنی صادقین(ع) ،تربیت شاگردانی
اســـت که عالم به معارف قرآنی بوده و توانایی تفســـیر و اســـتخراج احكام را از این کتاب
آســـمانی پیدا کرده بودند ازجمله این شـــاگردان و پرورش یافتگان مكتب اهلب یت(ع)
میتوان به «ابان بن ت،لب بن ریاح رَبَعی کوفی» (ت 141ق) از صـــحابه خاا امام(ع) و
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راویان بزرگ شــیعه اشــاره کرد که بیشــتر به خاطر اســتادیش در قرائت قرآن شــهرت پیدا
کرده و دارای ت لیفاتی در این خصـــوا نیز میباشـــد (طوســـی1415 ،ق ،ج ،1ا982؛
خویی1419 ،ق ،ج ،1ا )195استادی وی در قرائت از مسلّمات تاریخ است بهگونهای که
اغلب مترجمان از او بهعنوان قاری یا مقری نام بردهاند طبق گفته نجاشــی و شــیخ طوســی،
قرائت ابان ،قرائتی خاا بوده اســت(نجاشــی1416 ،ق ،ش ،1ا )11که بخشهایی از آن
در منابعی هم ون «المحتسب» از ابن جنی و «اعراب القرآن» از نحاش باقی مانده است (ابن
جنی ،1428،ا)19
 .7-2تالش امام صادق(ع) برای مقابله با انحراف در قرائت قرآن
اگرچه زمان شـــكلگیری دانش قرائت قرآن به دورههای پیشـــین بازمیگردد ،لیكن
مباحث عمده و جنجال برانگیز آن تقریباً مربوط به دوران امام صادق(ع) میشود قراء سبعه
که در این دوره میزیســتهاند در مناطق مختلت جهان اســالم با تشــكیل کرســیهای تعلیم
قرائت قرآن ،دیدگاههای خود نســبت به قرائت را به مشــتاقان آن آموزش میدادند بهطور
طبیعی بین دیدگاه های قرّاء اختالف نظرهایی وجود دا شت که تو سط شاگردان ای شان در
س

جامعه منعكس شده و باعث شكلگیری قرائتهای مختلت و درنتیجه بردا شتهای

مختلت از آیات قرآنی شـــده بود که ائمه اطهار(ع) ،بهویژه امام صـــادق(ع) در این زمینه با
موضعگیریهایی ،تالش کردهاند تا مانع از انحراف این مسیر شده و آن را به سمت صحی
خود هدایت کنند
بررســـی روایات وارده از ائمه اطهار(ع) نشـــان میدهد ســـیره کلی ایشـــان ،مقابله با
اختالف قرائت بوده اســـت اما به دلیل ت،ییر شـــرایط تاریخی ،از تاکتیک ها و روش های
مت فاوتی ازآن ه پ یامبر اکرم(ا) اســـت فاده کرده ،اســـت فاده کرده ا ند به عنوان م ال ا مام
صادق(ع) در مواجه با فردی که برخی از آیات قرآن را اشتباه قرائت نموده بود ،میفرمایند:

ل عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،51پیاپی23 37

ِ
اجل قَْأَ ريل علَى أَِه عب ِِد لللى ِه َسْ ْ أَنَا أ ِ
ِ
« َع ْن َس ِ
س
اِ ِْ ِن َس لَ َمةَ قَ َ َ َ ُ ٌ َ
ْ
َْ
َ
َس تَم ُع ُحُْْفا م َن للُْ ْْنن لَْي َ
ِِ ِ ِ
ىاس» (کلینى،
اج أَُِو َعْب ِِد لللى ِه َسْل ُك ى
ىاس فَ َُ َ
ف َع ْن َهذُ للَُْْلءَة إقْ َْأْ َك َما يَ َُْْأُ للن ُ
َعلَى َما يَ َُْْأ َُها للن ُ
1423ق ،ج ،2ا)699
ح ضرت(ع) با این پا سخ ،تالش دارند تا با بیان یک پا سخ کلی و عام ،راهكاری کلی
در این راب ه ارائه کنند که عبارت اســـت از )1 :مراجعه به «قرائة الناش» بهعنوان قرائتی
مشـــهور و متواتر در جامعه اســـالمی که بر طبق اصـــل موافقت شـــارع با عرف شـــرعی و
سنتهای اسالمی صحی  ،مالکی کامالً دینی و شرعی است )2 ،مراجعه به معلمین حقیقی
قرآن که قرائت خود را با ســندی صــحی و موثق و معتبر و نزدیک به مبادی وحی دریافت
کرده و در ادای قرائت و آموزش آن نیز امانتدار بوده و قابل اعتماد هســتند که مصــداق اتم
و اکمل آن خود اهلبیت(ع) و شاگردان و پیروان حقیقی ایشان میباشد
هم نین در خصوا نظریه «سبعة احرف» نیز با قاطعیّت آن را نفی کرده و میفرمایند:

«قُ ْلت ِِلَِه عب ِِدلللى ِه َسْ إِ ىن للنىاس ي ُولُو َن إِ ىن للُْْن َن نَزَج علَى س ب ع ِة أَحْ ٍ
ف .فَ َُ َ
ُ
َْ
ََ
اجل َك َذُِول أ َْع َِدلءُ
ْ َ َ َ ْ َ ُْ
ٍ
لح ٍِد ِمن ِعْن ِِد للْو ِ
فِْ
ِ ِ
لح ِد» (کلینى1423 ،ق ،ج ،2ا )698امام(ع)
ْ
لللى ه َْ لَُنىهُ نََزَج َعلَى َح ْْ َ
َ
اوالً؛ قائلین به این نظریه را افرادی دروغگو معرفی نموده که مســـتحق نفرین الهی هســـتند
ثانیاً؛ مقصرین اصلی ایجاد اختالف در قرائت قرآن را قاریان قرآن معرفی نموده که بیشک
بخ شی از این ن سبت دروغگویی و م ستحق نفرین الهی بودن ،به ای شان بازمیگردد ثال اً؛ با
بیان ادلّه و برهانی عقلی تالش نمودهاند تا نظریه مذکور را اب ال نموده و نظریه درست یعنی
«حرف واحد» را تبیین نمایند (ر ک :جانی پور ،1934 ،ا)188
در حقیقت به نظر میرسد آنگاه که امام(ع) با مسهله و مشكلی فردی و اختالف جزئی
در قرائت یک آیه مواجه بوده ،به آرامی آن را پاســخ داده و راهكاری برای اصــالح دیگر
م شكالت ارائه دادهاند ،اما آنگاه که با نظریهای باطل و ن ادر ست در خ صوا ا صل م سهله
قرائات قرآنی و تبدیل شـــدن آن به یک انحراف عقیدتی و بدعت در دین مواجه بوده ،به
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طور جدی در مقابل آن موضــع گیری کرده و تالش کردهاند تا با معرفی مقصــرین اصــلی
قضـــیه و نیز طرح یک برهان عقلی در نفی آن ،همگان را نســـبت به ب الن آن نظریه واقت
نموده و از انحراف و ایجاد بدعت در جامعه جلوگیری نمایند
علت اهمیت مقابله با جریانات انحرافی در این زمینه آن ا ست که در مواردی اختالف
قرائتها ،باعث به وجود آمدن اختالف در تفاســـیر و حقایق قرآنی میشـــده و زمینهســـاز
انحرافات بزرگ را فراهم آورده ا ست بهعنوان م ال هرکدام از فرقههای ا سالمی این دوره
مانند؛ معتزله ،جبریه ،مرجهه ،غالت ،مشبّهه ،متصوفه ،مج سّمه و تناسخیه برای اثبات نظرات
خود درباره خدا و صــفات او ،توحید ،وحی و نبوت ،امامت ،قضــا و قدر ،جبر و اختیار ،به
قرائت خاصی از برخی آیات قرآن کریم استشهاد میکردند (پیشوایی1984 ،ش ،ا)955
نتیجهگیری
جریان حضور اهلبیت(ع) و شاگردان خاا ایشان در کوفه باعث شد ،بخش ک یری
از عالمان جهان ا سالم به سمت ای شان گرایش پیداکرده و بهطور م ستقیم یا غیرم ستقیم از
ایشـــان اثر بپذیرند که در این مقاله تالش شـــد تا در خصـــوا نحوه این ت ثیرگذاری و
ت ثیرپذیری در حوزه قرائات قرآنی سخن گفته شود
ازجمله مهمترین اقدامات اهلبیت(ع) درزمینه توســـعه و ترویج معارف قرآنی؛ ت کید
بر فهم معارف قرآنی ،تربیت شـــاگردان و مفســـران قرآنی ،و مقابله با جریانات و تفكرات
انحرافی در حوزه قرائت و تفســـیر قرآن کریم بوده که نتیجه این اقدامات ،شـــكلگیری
جر یان «ا هل ب یت محوری» در قرن دوم هجری و ت ثیر گذاری بر افراد و علوم و بوم های
ج،رافیایی مختلت بوده اســـت بهعنوان نمونه در خصـــوا ت ثیر این جریان در حوزه علم
قرائت ،گزارشهای تاریخی نشـــان میدهند که شـــكلگیری قرائتی مانند قرائت حمزة بن
حبیب از قراء سبعه و تالش برخی از شاگردان اهلبیت(ع) مانند ابان بن ت،لب و حمران بن
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شعین جهت اختیار و ترویج قرائتی برخاســـته از قرائت اهلبیت(ع) و نیز ترویج و گســـترش
روایت حفا از قرائت عاصم ،همه به دلیل اثرپذیری از این جریان بوده است
نقش شیعیان کوفی در شكلگیری رسمی صنت قراء و نگاشتن آثار متعددی با عنوان
«قرائة النبی(ا)» و «قرائة اهل البیت(ع)» بیانگر این م لب اســـت که بوم کوفه ،بیشـــترین
ت ثیرپذیری از اندیشههای اهلبیت(ع) را داشته و شیعیان کوفه تالش داشتهاند تا اندیشههای
مذهب امامیه را در حوزههای مختلت ،بهویژه در حوزه قرائات قرآنی ،ت بیت کرده و ترویج
دهند بااینوجود ازآنجاکه جریان حضور اهلبیت(ع) و محور قرار گرفتن ای شان در جامعه
اســالمی ،در طول تاریخ دســتخوش انحرافات و کینهتوزیهایی شــده ،لذا مت ســفانه امروزه
اطالعات اندکی در خ صوا نحوه دقیق قرائت اهلبیت(ع) و شاگردان ای شان در د سترش
اســت ،که در این مقاله تالش شــد تا با بررســی ســلســله اســناد قرائت حمزه و نیز امكان
بهرهمندی وی از قرائت امام صادق(ع) راهی برای وصول به قرائت ایشان پیدا شود
در اتصـــال قرائت کوفیان به قرائت اهلبیت(ع) همین بس که قرائت عاصـــم از طریق
ابی عبدالرحمن ال سُلمی (ت 14ق) به امام علی(ع) منتهی شده و حمزه نیز قرائت خود را از
امام جعفر صادق(ع) اخذ کرده و ک سائی نیز شاگرد م ستقیم عا صم و حمزه بوده ا ست لذا
بهمنظور پیگیری و جســتجوی قرائت اهلبیت(ع) میبایســت به ســراغ قرائت قاریان کوفی
رفته و از این رهگذر ،قرائت صحی و منت سب به اهلبیت(ع) را شنا سایی نمود این م لب
نشان میدهد که در قرون نخست هجری ،بستری اجتماعی وجود داشته که با انتقال نظرات،
عقائد و حتی قرائت صـــحی ائمه اطهار (ع) به کوفه ،و بالتبع دیگر بالد اســـالمی ،نقش
عمدهای در تصـــحی اعتقادات و مبارزه با جریان های فكری انحرافی و التقاطی ایفا کرده
است

 26امکانسنجی تأثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق

ل
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منابع
 1قرآن کریم
2

ابن جزری ،مح مد بن مح مد1368(،م) ،غا یة الن ها یه فی طب قات القراء ،تصـــحی
برگشترسر ،قاهره :مكتبة الخانجی

9

ــــــــــــــــ1361(،م) ،النشر فی القرائات العشر ،قاهره :م بعة مص فی البابی

4

ــــــــــــــــ1386(،م) طبقات القرا ،بیروت :دار الكتب العلمیه

5

ابن جنی ،الموصلی ،)1428(،المحتسب ،مكه المكرمه :وزارة االوقاف

6

ابن حجر عســـقالنی1412(،ق) ،فتح الباری فی شرررص صررحیح الب اری ،بیروت :دار
المعرفه

1

ابن خالویه1421(،ق) ،الحجة فی القرائات السبع ،بیروت :موسسة الرسالة

8

ابن خلكان ،احمد بن محمد1964(،ق) ،وفیات األعیان و اتباع ابناء الزمان ،به کوشــش
احسان عباش ،قم :راه حق

3

ابن سعد ،محمد بن سعد1418(،ق) ،طبقات الکبری ،بیروت :دار الكتب العلمیه

 18ابن ک یر ،ابوالفدا اسماعیل1483(،ق) ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دارالمعرفه
 11ابن مجاهد ،احمد بن مو سی 1388(،م) ،ال سبعة فی القرائات ،تحقیق شوقی ضیت ،م صر:
دارالمعارف
 12ابن ندیم ،محمد بن اسحاق1958(،ش) ،الفهرست ،به کوشش رضا تجدد ،تهران :راه حق
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البابی
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 41ســیوطی ،جالل الدین1969(،ش) ،االتقان فی علوم القرآن ،تصــحی محمد ابوالفضــل
ابراهیم ،قم :منشورات رضی
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